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Samenvatting:
In de B&W vergadering van 12 juni jl. is besloten om een garantie huisvestingssubsidie aan de stichting
Kunstuitleen te verlenen van 2008-2011, mede vanwege de mogelijkheid tot aanzet voor de ontwikkeling van een
cultuurcentrum in gebouw 52 van Willemsoord. Bij behandeling van het voorstel in haar vergadering van 4 juli jl.
heeft de commissie M.O. niet tot een eensluidend advies kunnen komen, en is het voorstel in de daarop volgende
Raadsvergadering aangehouden, met aan het College het verzoek om een bredere visie en financieel kader neer
te leggen. Hierbij wordt een aangepast voorstel aangeboden.
Concept besluit:

1. Uit te spreken het voornemen te hebben om aan de stichting Kunstuitleen gedurende de periode 2008-
2011 per jaar een subsidie te verlenen van € 21.635,- (prijspeil 2008) als bijdrage in de kosten van de
huisvesting in gebouw 52 op Willemsoord op basis van de subsidiebeschikking 2007.

2. Uit te spreken het voornemen te hebben om aan de stichting Kunstuitleen van 2008 - 2010 € 20.000,- per
jaar beschikbaar te stellen plus vastgestelde prijscorrecties als bijdrage in de huisvestingskosten van het
cultuurcentrum i.o./Kunsthal 52 in gebouw 52, waarbij de stichting Kunstuitleen de rol heeft om de stichting
Kunsthal 52 op te richten en de exploitatie van de Kunsthal in de praktijk aan te sturen.

3. Vast te stellen dat gemeente, stichting Kunstuitleen en Willemsoord BV twee maal per jaar de ontwikkeling
van het cultuurcentrum evalueren en vervolgacties in gang zetten (in de periode 01-01-2008 tot en met 31-
12-2010), waarbij de criteria zijn: concrete invulling van de programmering, samenwerking met andere
gemeentelijke instellingen, samenwerking met het pompstation, sponsorwerving en financiële situatie. In
het eerste kwartaal van 2010 vindt een eindevaluatie plaats. In deze evaluatie wordt bepaald of en zo ja
hoe de samenwerking tussen gemeente, stichting Kunstuitleen en Willemsoord BV vanaf 1 januari 2011
gecontinueerd wordt.

4. Vast te stellen het bijgevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit.
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1. Toelichting op het besluit
Bij de behandeling van het eerdere voorstel, dat als bijlage is aan dit advies is toegevoegd, om een vierjarige
subsidierelatie met de stichting Kunstuitleen aan te gaan, heeft de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
niet tot een eensluidend advies kunnen komen, en is het voorstel in de daarop volgende raadsvergadering
aangehouden. Het verzoek aan het college was om een bredere visie op gebouw 52 van Willemsoord, waar
zowel de Kunstuitleen als het cultuurcentrum i.o. gehuisvest kunnen worden, te presenteren en een meer
onderbouwde financiële paragraaf. Naar aanleiding hiervan wordt hierbij een aangepast voorstel gepresenteerd,
waarbij sprake is van een vierjarige subsidierelatie met de stichting Kunstuitleen, en een driejarige
subsidierelatie met de stichting Kunstuitleen, die het mogelijk maakt om een cultuurcentrum op te richten.
Overigens is in de kadernota Cultuur Den Helder, die in september 2007 is vastgesteld, aangegeven dat de
gemeente in overleg met de stichting Kunstuitleen de subsidierelatie vanaf 2012 afbouwt. Tot die tijd heeft zij
nog steun nodig.

Zowel in de Strategische visie 2020, als in de Kadernota Cultuur Den Helder (september 2007) wordt het belang
aangegeven van een levendige stad. De leefbaarheid in samenhang met de uitstraling van de stad moeten
ervoor zorgen dat Den Helder een stad is waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. De stad richt
zich naar buiten, wordt een aantrekkelijke stad voor bedrijven om zich te vestigen, voor mensen van buiten om
er te wonen en te werken. Cultuur speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

Het terrein Willemsoord heeft alles in zich om die uitstraling naar buiten toe te realiseren. Willemsoord is op dit
moment een terrein waarbij het nautisch, historisch en cultureel verleden centraal staan. Het terrein kan echter
meer dynamiek en levendigheid en daardoor uitstraling krijgen, door het cultuurcentrum op die plek een kans te
geven. In het coalitieprogramma 2006 - 2010 is de wens opgenomen (4.2.d) om te starten met de realisering
van een cultuurcentrum. De kadernota Cultuur Den Helder haakt aan bij deze wens. In punt 5.9 van de nota
wordt het belang aangegeven van een grotere expositieruimte/projectruimte in het Stadshart, vermoedelijk in of
bij de Oude Rijkswerf.

De stichting Kunstuitleen, een non profit organisatie met een lange staat van dienst, heeft aangegeven dat zij
een ondersteunende rol wil spelen bij de invulling van een exposititieruimte/tentoonstellingshal in hetzelfde
gebouw waar zij naartoe wil verhuizen. Het betreft hier gebouw 52 van Willemsoord. De visie van de stichting
Kunstuitleen treft u als bijlage aan (in de visie van de stichting Kunstuitleen wordt met kunsthal 52 het
cultuurcentrum bedoeld, waarover de gemeente spreekt). Een van de kernelementen is om Den Helder een
cultureel imago te geven in samenhang met de musea op en rond Willemsoord. De tentoonstellingen in het
expositiecentrum worden zodanig geprogrammeerd dat ze de helderse bevolking aanspreken, maar ook
aantrekkelijk zijn voor toeristen.Tentoonstellingen van regionale en nationale allure geven meerwaarde aan de
stad. Het culturele imago wordt verstevigd en Den Helder wordt in cultureel opzicht op de kaart gezet. Een van
de concrete mogelijkheden die zich in dit kader voordoen is De Biënnale Noord Holland, die met de realisatie
van de expositieruimte, in 2008 een plek kan krijgen in Den Helder. Daarnaast biedt ook de Tall Ships Race van
2008 de mogelijkheid om een tentoonstelling ('"Licht aan zee") van nationale allure neer te zetten. Andere
kernelementen zijn om jong talent van alle culturele disciplines een platform te bieden, en om cultuureducatie
een plaats te geven in gebouw 52.

De Willemsoorddirectie begrijpt het belang van de ontwikkeling en faciliteert deze door een zeer gunstige
huurovereenkomst. De kern van het akkoord is een driejarige huurovereenkomst met twee entiteiten: de
stichting Kunstuitleen en de stichting Kunsthal 52 (nog op te richten door de stichting Kunstuitleen). Daarbij
wordt de exploitatie van de kunsthal in de praktijk aangestuurd door de Kunstuitleen, maar vindt er een
gescheiden boekhouding binnen elke entiteit plaats. Met beide stichtingen wordt een huurcontract aangegaan
voor 5 jaar. De huren zijn gebaseerd op circa 75% van de markthuur volgens het taxatierapport van Teer
Bedrijfsmakelaars en bedragen drie jaar vast:
- voor de stichting Kunstuitleen € 22.500,- per jaar
- voor de stichting Kunsthal 52 € 26.000,- per jaar
- exclusief BTW, energie- en servicekosten
- ingangsdatum 1 januari

Binnen de genoemde termijn van drie jaar zal er sprake moeten zijn van een zodanige functieverbreding dat
met recht gesproken kan worden van een cultuurcentrum op Willemsoord. Een plek waar ruimte is voor kunst,
cultuur, ontmoeting en debat.

Inhoudelijk is het niet wenselijk om een nieuwe voorziening kant-en-klaar te parachuteren. De ontwikkeling tot
een cultuurcentrum heeft tijd nodig, mede gezien de samenwerkingsverbanden die tot stand gebracht moeten
worden. Binnen Den Helder liggen er mogelijkheden tot samenwerking met bijvoorbeeld het voormalig
Pompstation, dat dienst gaat doen als gastatelier (samenwerkingsverband met het Fonds BKVB).
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Samenwerking kan echter alleen tot stand gebracht worden mits de "productiemiddelen" (geld, menskracht,
accommodatie) op termijn naar rato van de mogelijkheden beschikbaar komen. Vanwege de mogelijkheid om in
het cultuurcentrum tentoonstellingen van nationale allure te realiseren (Biënnale 2008, tentoonstelling "Licht aan
zee") denkt stichting Kunstuitleen een grote sponsor als bijvoorbeeld Philips of Fortis aan het cultuurcentrum i.o.
te kunnen verbinden, en hiermee cofinanciering tot stand te kunnen brengen.

Naar sponsors toe is het akkoord van de gemeente en Willemsoord BV op voorliggend voorstel van eminent
belang. Vervolgens kan de uitwerking van de ideeën rondom concrete invulling van de programmering van het
cultuurcentrum i.o. zijn beslag krijgen. Twee maal jaarlijkse evaluatiemomenten vormen een belangrijk
onderdeel van het proces rondom concrete invulling van de programmering. De gemeente, Willemsoord BV en
de stichting Kunstuitleen zijn partners in deze evaluaties. Criteria voor deze evaluaties zijn:

* concrete invulling van de programmering
* samenwerking met andere gemeentelijke instellingen, zoals Triade
* samenwerking met het Pompstation
* sponsorwerving
* financiële situatie

Uitvoering van het besluit is in handen van de stichting Kunstuitleen. Rapportage en verantwoording van de
subsidie met betrekking tot de stichting Kunstuitleen vindt plaats via het jaarverslag en de tussenrapportages
(jaarlijks per 1 augustus en per 1 februari).

2. Gevolgen

Financieel
Voor beide meerjarige subsidieovereenkomsten geldt dat deze gedekt zijn binnen het deelprogramma Cultuur
van de onlangs vastgestelde programmabegroting 2008-2011.

Overeenkomst 2008-2011 Kunstuitleen bijdrage huisvesting gebouw 52
Het B&W besluit leidt tot de vastlegging van financiële middelen voor de subsidiëring van de kunstuitleen tot en
met 2011 volgens de hierna volgende reeks (uitgaande van vastgestelde prijscorrecties per jaar, 2006 = 100 en
in 2008 5% verlaging). De financiële verplichting rust binnen het deelprogramma Kunst op product Bevordering
professionele kunst (541.7099.220).

2006

100
21.561,-

2007

100x1.024
22.078,-

2008

100x0.95x1.024x1.0315
21.635,-

2009

2008x1.0315
22.317,-

2010

2009x1.0315
23.020,-

2011

2010x1.0315
23.745,-

Bovenstaande tabel geeft de subsidiëring weer van de stichting Kunstuitleen. Het betreft een bijdrage in de
huisvestingskosten, gebaseerd op het niveau van deze kosten die de stichting Kunstuitleen heeft in de
bibliotheekvestiging aan het Bernardplein. De huisvestingskosten in gebouw 52 op Willemsoord zullen hoger
zijn. Willemsoord BV heeft met de stichting Kunstuitleen afgesproken dat de huur in de periode 2008-2010 €
22.500,- per jaar is, exclusief bijkomende kosten zoals huurderlasten en energielasten. Vanaf 1 januari 2011
wordt de huur marktconform bijgesteld. Ondanks de garantiebijdrage van de gemeente tot en met 2011 heeft de
stichting Kunstuitleen nog een forse taakstelling om de bedrijfsvoering zodanig in te richten dat de hoge
huisvestingslasten gedragen kunnen worden.

Overeenkomst 2008-2010 Kunstuitleen 2008-2010 bijdrage huisvesting realisatie Cultuurcentrum
Het tweede gedeelte van deze financiële paragraaf bevat een gemeentelijke bijdrage in de huur van een ander
gedeelte van gebouw 52 om een cultureel centrum/expositieruimte tot stand te kunnen brengen, waarbij de
stichting Kunstuitleen een ondersteunende rol heeft. De totale kale huur die deze ruimte moet opbrengen is €
50.000,-. Willemsoord is bereid om voor een periode van driejaar (2008-2010) een korting op deze ruimte te
geven van € 24.000,- per jaar. De gemeentelijke subsidie van 2008-2010 wordt in de onderstaande tabel
aangegeven. Het jaar 2008 tot en met 2010 voorziet in een maximale gemeentelijke bijdrage van € 20.000,-
(uitgaande van vastgestelde prijscorrecties per jaar) aan de stichting Kunstuitleen ten behoeve van huurlasten.
De overige huur en bijkomende lasten dient Kunstuitleen te genereren uit sponsorgelden, en tentoonstellingen
die georganiseerd gaan worden.

Het beoogde raadsbesluit leidt tot de vastlegging van financiële middelen voor de subsidiëring van het cultureel
centrum/expositieruimte van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 volgens de hierna volgende reeks
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(uitgaande van vastgestelde prijscorrecties per jaar). De financiële verplichting rust binnen het deelprogramma
Kunst op (50/50) op de producten Kunstzinnige Vorming (511.7099.102) en Bevordering Professionele Kunst
begrotingsnummer (541.6299.110).
2008
20.000,-

2009
20.630,-

2010
21.280,-

Juridisch
Algemene Subsidieverordening 2003 versus Financiële Verordening 2006
In artikel 6.2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Den Helder 2003 is bepaald dat alleen uw raad
subsidies kan verstrekken voor een periode langer dan één jaar. Maar in de eerder dit jaar door uw raad
vastgestelde Financiële Verordening gemeente Den Helder is in artikel 7, lid 6 is bepaald dat ons college
voorafgaand aan het besluit tot het aangaan van meerjarige financiële verplichtingen uw raad dient te
informeren en in de gelegenheid te stellen eventuele wensen en bedenkingen naar voren te brengen.
Hoewel de intentie van beide genoemde bepalingen vergelijkbaar is, namelijk het borgen van de bepalende c.q.
kaderstellende rol van uw raad in geval van meerjarige financiële afspraken, is sprake van strijdigheid als het
gaat om de vraag of de raad danwei het college het feitelijke subsidiebesluit neemt. Deze strijdigheid is
verklaarbaar uit het gegeven dat genoemd artikel 6.2 niet juist meer is in het kader van de gedualiseerde
bestuursverhoudingen. In het duale bestel is het verstrekken van subsidies een bestuursdaad en derhalve de
taak van het college. De Financiële Verordening 2006 is hiermee geheel in lijn en wij stellen dan ook voor deze
te volgen. De controlerende en kaderstellende taak van uw raad wordt geborgd in de procedure zoals
omschreven in artikel 7, lid 6 van deze verordening, alsmede in het door de raad jaarlijks vaststellen van de
gemeentebegroting en meerjarenraming.

Artikel 7, lid 6, van de eerder dit jaar door uw raad vastgestelde Financiële Verordening gemeente Den
Helder bepaalt dat wij, alvorens een meerjarige financiële verplichting van meer dan € 10.000,- aan
kunnen gaan, uw raad dienen te informeren en in de gelegenheid te stellen eventuele wensen en
bedenkingen aan ons ter kennis te brengen.

Personeel en ondernemingsraad
N.v.t.

EU
N.v.t.

ICT
N.v.t.

Communicatief

Extern:
Hoe wordt de burger geïnformeerd?

Persbericht:
Nee

Intern:
Raad wordt geïnformeerd door middel van:
- wensen- en bedenkingenprocedure

Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
- n.v.t.

3. Verdere procedure
De beschikkingen naar de stichting Kunstuitleen worden verzonden na positief besluit door het College van
B&W, met inachtneming van de eventuele wensen en bedenkingen van uw raad.

4. Relatie met Strategische Visie
In de Strategische Visie 2020 wordt het belang aangegeven van een levendige stad. De leefbaarheid in
samenhang met de uitstraling van de stad moeten ervoor zorgen dat Den Helder een stad is waar mensen
graag willen wonen, werken en recreëren. Cultuur, en meer specifiek de invulling die aan gebouw 52 van
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Willemsoord kan worden gegeven wanneer de stichting Kunstuitleen naar deze plek toe verhuist, speelt een
belangrijke rol in deze ontwikkeling.

5. Wijze van totstandkoming
OWS in samenspraak met het bestuur van de stichting Kunstuitleen en exploitatiemaatschappij Willemsoord
BV.

6. Bijlagen
- Aangehouden voorstel (nr. 497/OWS (2007) aan de raad tot het aangaan van een vierjarige subsidierelatie
met de stichting Kunstuitleen Den Helder;
- Visie en ideeën Kunsthal 52, stichting Kunstuitleen, oktober 2007;
- Overeenstemming Willemsoord BV over de invulling van het kunst & cultuurcluster in gebouw 52a en 52b met
de stichting Kunstuitleen.
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